
Zadání práce 23. – 27. 11. 2020 

 

Čj online hodiny dle rozvrhu 

Pondělí  

1) Online hodina  

2) Podstatná jména  

3) Pracovní sešit strana 10  

Úterý  

1) Online hodina  

2) Sloh – výklad  

3) Učebnice strana 143-144  

Středa/pátek  

1) Samostatná práce  

2) Přečtěte si text v čítance na straně 28-34 (František Hrubín – Kráska a zvíře), odpovězte na 

otázky, které budou v Teams v Zadání (Domácí úkol č. 2), odevzdejte nejlépe v Teams, 

případně na mail do pátku 27.11. do půlnoci.  

3) V tomto úkolu budete pokračovat i v pátek, online hodina nebude.  

Čtvrtek  

1) Online hodina  

2) Učebnice strana 23-24 – skloňování podstatných jmen 

 

 

 

 

 



M online hodiny (po – 11h, út – 9h, st – 8h, čt – 10h) 

Thaletova věta  

1 - prostudovat str. 78, 79, řešit str. 79 cv.2  

výklad a procvičení on-line  

2 - řešit str. 80 cv. 5, 6  

výklad a procvičení  

3 – řešit str. 82 cv. 7, str.175 cv.11  

procvičení on-line  

4 – Obvod kruhu, délka kružnice – prostudovat str. 82, 83, 84  

výklad on-line  

 

Aj (V. Truefittová) 

Práce zadána na Team‘s 

 

Aj (H. Násirová) 

Unit 5 - Fashion 
 
Cíl: umět správně používat minulý čas prostý a předpřítomný čas 
 
PS - str.72 + str.65 (slovíčka a věty) - procvičování 
 
Uč.- str.12/1 - upevňování mluvnice  
               12/2- pokusit se porozumět zadání a nacvičit  
                13/5- naučit se otázky + odpovídat na ně 
Zůstává vyprávění o módě, probráno online. 

Pozor!  V úterý 24.11.2020 neproběhne hod. Aj online. 

 

 



F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

Vnitřní energie. Teplo  

Látky jsou složeny z částic str. 43 - přečíst  

připravit str.47 otázky 2, 3, 4, 5, úlohy 3, 6  

. Proč se tělesa zahřívají při tření ? str. 48 - přečíst  

připravit str.49 otázky 1, 2, 3, 4, úloha 2  

str. 50 úlohy 3, 6   

D online hodiny (út – 11h, pá – 11:55) 

V úterý si opět napíšeme test, který se bude zabývat dobou po Velké fr. Revoluci až po dobu 

vlády tří konzulů. Ve zbytku hodiny si řekneme známky z minulého testu a uděláme si 

výpisky (str. 38 – Francie císařstvím, Klady a zápory Napoleonovy vlády).  

Ve čtvrtek si pustíme následující video . https://www.youtube.com/watch?v=6jpsfFG4mbM  

Poté si uděláme společně výpisky (str. 38 a 39 – Napoleonovy dobyvačné války, str. 40 – 

Konec Napoleonovy vlády 

 

Př 

V minulém týdnu jsme se začali věnovat svalové soustavě. Dále v ní budeme pokračovat. V 

učebnici toto téma najdeš na straně 22-24.  

Již známe jednotlivé svalové tkáně a co mají za úkol. Přidáme možná poranění, výživu a 

ošetření v případě zranění. Dále se pokusíme porovnat jednotlivé svaly předních končetin u 

různých živočichů (úkol strana 24) 

 

 

 

 

 

 



Ch online hodiny dle rozvrhu 

Stále opakujte SMĚSI – po návratu do školy píšeme test:  

o Směsi, jejich třídění, druhy směsí  

o Počítáme složení roztoků hmotnostním zlomkem a trojčlenkou – příklady na procvičení najdete v 

učebnici na straně 28  

Příští týden nás čeká VODA a VZDUCH jako příklady směsí. Tentokrát částečně zpracujete 

samostatně. V učebnici zatím vynecháme „Metody oddělování složek směsí“, probereme společně až 

po návratu do školy.  

První hodina v týdnu – VZDUCH  

Přečti si v učebnici stranu 22-24 a do sešitu napiš stručné výpisky:  

· Složení vzduchu  

· Vysvětli - ozon, ozonová vrstva  

· Význam vzduchu  

· Co znečisťuje ovzduší  

· Průmyslové zpracování vzduchu  

· Společně doplníme – teplotní inverze, smog, skleníkový efekt  

Druhá hodina v týdnu – VODA  

V učebnici si přečti stranu 25 -26 a do sešitu napiš výpisky:  

· Vlastnosti vody  

· Druhy vody podle – místa, rozpuštěných látek, podle způsobu užití – doplníme společně  

· Podívej se na krátké dokumenty – úprava pitné a odpadní vody  

https://www.youtube.com/watch?v=h-4pxY34568 https://www.youtube.com/watch?v=-yIsedPYzZ8  

Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz nebo na Teams.  

Vz 

Představ si, že ses stal ministrem zdravotnictví ČR 1.11.2020. Co bys udělal pro to, aby Česká 

republika vyšla z této situace co nejlépe? Jaké skupině obyvatel by ses nejvíce věnoval? 

Vypracuj návrh opatření minimálně o 5i bodech. Tyto body pošli na email: 

vesela@chelcickeho.cz  

 



Rj 

3.lekce    Čas. 
 
Cíl: umět vyjadřovat časové údaje a data 
 
PS- str. 33 - slovíčka- dny v týdnu + fráze 
Uč.- str.25 - měsíce 
         str.26- poslechová cvičení 

 

Z (zadán na Team’s) 

 

 


